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DHædret for indsats

under 2. verdenskrg
Gartner Thorkild Arndt, Hatting, 
hædret af den luxemburgske regering

r

Gartner Thorkild Arndt med medaljen.

Gartner Thorkild Arndt, De gam-
les Hjem. i Hatting, har faaet en 
anerkendelse af den luxemburgske 
regering for ædelmodig indsats 
under 2. verdenskrig. Diplomet og 
medfølgende medalje har 
gartner Arndt faaet, da han 
reddede en deserteret 
luxemburger, der var tvunget i 
den tyske hær.
Det hele startede en tilfældig sep-

temberdag i 1944, hvor Thorkild 
Arndt som sædvanlig var paa mar-
ken. Pludselig sa han en mand 
komme løbende over markerne og 
ind i gartneriet i Præstemarken. —
Arndt fandt ham senere, skjult 
under en hæk. Efter at 
luxemburgeren havde faaet 
sikker forvisning for, at han 
ikke var havnet hos en 
tysksindet, kom han frem.
Han fortalte gartneren om den 

kedelige situation, han var 
kommet i. Han havde en gang 
tidligere prøvet at flygte, men de 
tyske militærmyndigheder holdt 
haanden over ham. Var han blevet 
fanget ef

ter det andet flugtforsøg, var det 
ensbetydende med døden.

Det vidste Arndt. Men han 
vae samtidig klar over, at han 
fik en ligesaa ublid medfart, hvis 
det blev opdaget, at han dækkede 
over en desertør. Alligevel tilbød han 
luxemburgeren husly i lejligheden 
paa 1. sal i en ejendom i 
Hatting, og her blev gæsten 
boende til befrielsen 5. maj.

Det var undertiden drøje tider, 
men ikke desto mindre lykkedes det 
alligevel for familien Arndt at 
holde gæsten skjult. Ikke en 
paa egnen vidste noget som helst.

Da tyskerne havde kapituleret, 
henvendte Arndt sig til politiet, der 
sørgede for at luxemburgeren, Jan 
Wilhelm, naaede velbeholden hjem. 
Der skulle gaa hele seks uger yder-
ligere, før han genså hjemmet, 
som han ufrivilligt maatte forlade 
som 17-aarig.

Det er selvfølgelig en stor ære 
for Arndt, at han har fået sin 
anerkendelse af de offentlige myn-
digheder i Luxemburg, men han 
var dog ikke blevet skuffet, om den 
var udeblevet. — Jeg gjorde bare 
min pligt, som enhver anden ville 
have gjort, siger han.

Jan Wilhelm var selvfølgelig 
meget taknemmelig for hjælpen i 
det fremmede, og han har lige 
siden haft et nært venskab med 
Thorkild Arndt. Tyge.
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